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 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ για την ελληνική οικονομία, λόγω των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού, είναι δυσοίωνες, παρά το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων και της αγοράς. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, και ιδιαί-
τερα οι μικρές και πολύ μικρές, έχουν αρχίσει να επαναλειτουργούν σε ένα δυ-
σμενές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από ύφεση, μείωση της κατανάλωσης 
και γενικά από μειωμένους ρυθμούς κίνησης της αγοράς.
Σε αυτή την εθνική προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονομίας, επιβάλλε-
ται η συμμετοχή όλων των παραγόντων και των φορέων της αγοράς, καταβάλ-
λοντας, ο καθένας από την πλευρά του, την απαραίτητη προσπάθεια.
Σε αυτούς τους πρώτους, εξαιρετικά δύσκολους, μήνες, για να περιοριστεί η ύφε-
ση στην αγορά, όσο είναι δυνατόν, απαιτείται η ενίσχυση του τουριστικού τομέα, 
που αποτελεί και τη βαριά βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας.
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι επαρκή.
Η Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων και το ΕΒΕΑ έχουν προτείνει ένα γενναίο πρό-

γραμμα ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισμού, συνολικής δα-
πάνης τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί 

στο 5% των συνολικών τουριστικών εσόδων του 
περασμένου έτους. Αντικείμενο του προγράμ-

ματος θα πρέπει να είναι η επιδότηση δικαι-
ούχων με χορήγηση ειδικού voucher για την 
πραγματοποίηση διακοπών σε όλη την Ελλά-
δα και με διάρκεια μέχρι το τέλος του 2020.
Ταυτόχρονα, βέβαια, το ελληνικό τραπε-

ζικό σύστημα θα πρέπει να σταθεί αρωγός 
στις θετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 

και να προχωρήσει τάχιστα στην ενίσχυση των 
ελληνικών επιχειρήσεων με την παροχή ρευστό-
τητας στις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα που προέκυψαν από την πανδημία.
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Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Η 
απρόσκοπτη στήριξη των εργαζοµένων και 
των επιχειρήσεων, οι επιδόσεις του τουρι-
σµού το δίµηνο Αυγούστου-Σεπτεµβρίου µε 

τη σωστή δόση στο ισοζύγιο διαφύλαξης της υγείας 
και η αποφυγή µε σωστές παρεµβάσεις ενός νέου 
καθολικού lockdown το φθινόπωρο θα κρίνουν το 
βάθος της ύφεσης το 2020, όπως υπογραµµίζουν 
στα άρθρα τους στη Realnews πέντε διακεκριµέ-
νοι οικονοµολόγοι και εκπρόσωποι του επιχειρηµα-
τικού κόσµου, οι Μιχάλης Μασουράκης, οικονο-
µολόγος, αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ∆ΝΤ από 
1/9/2020, Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής Οικο-
νοµικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών, Ιωάννης Χαλικιάς, καθηγητής Οικονο-
µικών, διευθυντής Σπουδών του Hellenic American 
University, Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εµπο-
ρικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά, και 
Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος του Εµπορικού 
και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών. 

Στο ερώτηµα ποια είναι η συνταγή των µέτρων ελά-
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φρυνσης και των παρεµβάσεων που πρέπει να γίνουν 
για να µετριαστεί το βάθος της ύφεσης απαντούν: Η 
κυβέρνηση πρέπει να δράσει άµεσα, µειώνοντας φό-
ρους και ασφαλιστικές εισφορές, στηρίζοντας τις ελλη-
νικές εξαγωγές, δίνοντας χώρο στις επενδύσεις, προ-
χωρώντας σε επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και 
ενισχύοντας τη ρευστότητα και τον εσωτερικό τουρι-
σµό. Προσθέτουν ότι το αντίδοτο στην ύφεση είναι η 
ενίσχυση των εξαγωγών και οι επενδύσεις στον πρω-
τογενή τοµέα, στη µεταποίηση, στη βιοµηχανία, στη 
ναυτιλία και στο εµπόριο. Επισηµαίνουν ότι δεν γί-

Αναζητείται ανάπτυξη 
ετερογενούς οικονοµίας 

 Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ της οικονομικής ύφεσης, σε μια περίοδο που η υγειονομι-
κή κρίση έχει μετατραπεί σε οικονομική, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα 
για την κυβέρνηση. Το μέγεθος της ύφεσης θα εξαρτηθεί από τη γρήγορη και 
αποτελεσματική λήψη μέτρων. Η χώρα μας, κατά καιρούς, έχει γίνει αποδέκτης 
κοινοτικών κονδυλίων, πολλά εκ των οποίων δεν αξιοποιήθηκαν με τον βέλτι-
στο τρόπο. Κοινοτικά κονδύλια δόθηκαν με τη μορφή επιδοτήσεων, με χαμηλή 
μόχλευση. Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τα χρήματα που θα λάβει από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση, έτσι ώστε να θωρακίσει την οικονομία της από μελλοντι-
κές εξωγενείς κρίσεις. 

Ο τουριστικός τομέας είναι πράγματι πολύτιμος, αλλά και εξαιρετικά ευάλω-
τος σε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές και φυσικά σε υγειονο-
μικές κρίσεις.

Σήμερα επιβεβαιώνεται πως, εάν ο κλάδος του τουρισμού αποτύχει έστω και 
μία χρονιά να πιάσει τους στόχους του, τότε δυστυχώς οι κοινωνικές συνέπει-
ες είναι έντονες, ενώ δημιουργείται τεράστιο κενό στο ελληνικό 
ΑΕΠ. Αλλωστε, σχεδόν πάντα, η υπερβολική εξάρτηση από έναν 
ή δύο πυλώνες συνοδεύεται συχνά από υποανάπτυξη σε άλ-
λους τομείς της οικονομίας, όπως η αγροτική παραγωγή, η 
μεταποίηση, η βιομηχανία, η ναυτιλία και το εμπόριο. Το 
νέο μείγμα οικονομικής ανάπτυξης μπορεί και πρέπει 
να περιλαμβάνει επενδύσεις στην ψηφιακή μεταρρύθ-
μιση, στην ενέργεια, στα logistics, στα ευρυζωνικά δί-
κτυα, στην υγεία, στην παιδεία, στην εξειδίκευση ερ-
γαζομένων και βεβαίως στην αγροδιατροφή σε συν-
δυασμό με την κλιματική αλλαγή, την πράσινη ανάπτυ-
ξη και την κυκλική οικονομία. Η Ελλάδα πρέπει 
και μπορεί να αναπτύξει μια πιο ετερο-
γενή οικονομία.
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